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3 Niedziela  Wielkanocna     

 

 

                                     

  Jezus żyje! Alleluja! 
        

   „Pójdź za Mną!”   

                                     ~Jn. 21, 19b 



 „Komu mało się odpuszcza, 

         mało miłuje” 

Trudne pytanie postawił Jezus Piotrowi. 
Obok stał Jan, jedyny, który nie zawiódł 
Mistrza w Wielki Piątek i odważnie 
stanął blisko krzyża. Udowodnił wtedy, 
że kocha więcej niż pozostali 

Apostołowie, więcej niż Piotr. Ten bowiem w chwili krzyżowania 
Jezusa, w ukryciu, łzami zmywał trzykrotne zaparcie się Mistrza na 
dziedzińcu pałacu Kajfasza. 

Jak w tej sytuacji odpowiedzieć: Tak, Panie, Piotr kocha Cię 
więcej niż ci, więcej niż Jan? A jednak Piotr taką odpowiedź daje, 
i to trzykrotnie. Dodaje jedynie: „Ty wiesz, Panie”. Czyżby upadek 
na dziedzińcu arcykapłana nie tylko nie zniszczył jego miłości, 
lecz nawet ją umocnił? 

Piotr doświadczył przebaczającej miłości Chrystusa. Zgrzeszył, i to 
ciężko, żałował, a Jezus mu przebaczył. Takie przeżycie umacnia 
miłość znacznie pełniej niż wszelkie inne przeżycia. Nawet więcej 
niż wierność Jana pod krzyżem na Golgocie. Grzech bowiem 
głęboko rani serce, a jeśli w akcie żalu człowiek sam otworzy tę 
ranę przed Bogiem, Ten wlewa w nią swą przebaczającą miłość. 
Człowiek wówczas odkrywa zbawczy wymiar miłości. 

Grzech jednak ma tendencję do zamykania człowieka w sobie. 
Wówczas zamiast doskonalenia miłości, mamy do czynienia z jej 
skarłowaceniem. Zranione serce nie może bić w rytm Bożego 
serca, a to prowadzi do jego obumierania. 

Jezus przez długi czas wychowywał Piotra do tego, by był opoką 
Kościoła. Chciał mieć pewność, że nie zawiedzie, że potrafi 
znaleźć właściwe rozwiązanie nawet w momentach tak 
dramatycznych jak grzech. Trzykrotnie więc pyta o miłość. Tylko 
ten bowiem, kto prawdziwie kocha, nie zawiedzie, a jeśli 
zawiedzie, potrafi to naprawić. 

Od tej rozmowy z Chrystusem życie Piotra zamienia się 
w ustawiczne wyznanie miłości. Składał jej dowody przez długie 
lata, aż nadszedł dzień męczeńskiej śmierci na Watykańskim 
Wzgórzu. Ostatnie wyznanie miłości złożył, jak Mistrz — na 
krzyżu. 

Droga Piotra od grzechu do wyznania miłości jest dla nas pełna 
nadziei. Nawet zaparcie się Boga może być zmazane aktem 
prawdziwej miłości. Nie należy po grzechu rozrywać szat, lecz 
otworzyć serce aktem prawdziwego żalu, by umożliwić Bogu 
wlanie weń przebaczającej miłości. Tak niewiele potrzeba, by 
nawet po najcięższych grzechach zobaczyć nad sobą pochyloną 
twarz kochającego Ojca. 

Jest to jedna z tajemnic Ewangelii. Nikt z nas nigdy nie potrafi 
zrozumieć słów Chrystusa: „Komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje” /Łk 7, 47/. Jezus przebaczył Piotrowi więcej niż Janowi. 
Piotr mógł więc wyznać, że kocha Mistrza więcej niż inni, więcej 
niż Jan. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                   21, 1-19 
 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał 
się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany 

Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do 

nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z 
tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 
ułowili. 

 
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie». 
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie 

mogli jej wyciągnąć. 
 

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: 
«To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, 

przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie 
nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie 

przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu 
bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 
 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście 

jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr                
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 

pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie 
rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» 
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty 

jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 
chleb i podał im – podobnie i rybę. 

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego: «Paś baranki moje». 
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu 

Jana, czy miłujesz Mnie?» 
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego: «Paś owce moje». 
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy 

kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, 

Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 

zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze                    
i poprowadzi, dokąd nie chcesz». 
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 

wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 



    Czytanie  z dziejów apostolskich                                      

             5, 27b-32. 40b-41 

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy 
nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką            
i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego 
Człowieka?» 
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a 
także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, 
którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę                    
i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie                                  
i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie 
oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są 
posłuszni». 
I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem 
zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że 
stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. 
 
 

Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana  
apostoła                                                         5, 11-14                                     

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i 

Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i 

tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity 

jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i 

cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». 

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod 

ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, 

usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi 

błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» 

A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i 

oddali pokłon.                         

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 2 maja, zapraszamy na Mszę św. o 
godz 7:00 PM i nabożeństwo majowe. 

• Drodzy bracia i siostry, dziś rozpoczyna się nowy 
Diocesan Appeal 2023. W zeszłorocznym Appeal, 
czyli corocznej kolekcie na potrzeby naszej diecezji  i 
jej dzieła, nasza parafia jest zobowiązana do 
zapłacenia na ten cel $114,544. Jeszcze ciągle brakuje 
nam kilkunastu tysięcy dolarów. Jeśli nie uzbieramy 
tej brakującej sumy, będziemy musieli to zapłacić z 
budżetu, czyli w efekcie zabraknie na coś istotnego w 
przyszłości. Dlatego prosimy tych z was, którzy się 
zobowiązali a jeszcze nie złożyli tej ofiary, oraz 
wszystkich innych o wsparcie i donację na ten cel. 
Serdeczne Bóg zapłać. Ofiary można składać w 
biurze, drogą elektorniczną lub użyć koperty. 

• Zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu. 
W poniedziałek po Polskiej Mszy św., w środę po 
porannej Mszy św. przez cały dzień a szczególnie w 
środę na nabożeństwo za powołania o 7 wieczorem. 
W tym tygodniu jest także pierwszy piątek miesiąca – 
adoracja będzie w ten dzień także w ciągu całego 
dnia. 

• W pierwszy piątek okazja do spowiedzi będzie od 
6:30 do 7:30 wieczorem. Msza św. po polsku będzie o 
7:30 PM. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo 
Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6:30 wieczorem. 

• Grupa Różańcowa zaprasza w maju na modlitwę 
różańca przy figurze Matki Bożej przed kościołem. W 
poniedziałki i soboty  modlitwa będzie o 5:45 PM, od 
wtorku do piątku o 7:00 PM.  

• W niedzielę, 1 maja po Polskiej Mszy św. zapraszamy 
wszystkich do budynku Ministry Center na Rodzinny 
Żurek Parafialny. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na  maj                             

Intencja:                                                      
O wiarę dla Młodych                                                            

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, 
odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, 
odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.  

      Słowa Św. Jana Pawła II     

Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona 

rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, 

bądźcie zdecydowani iść pod prąd 

obiegowych poglądów i 

rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która 

stawia człowiekowi wymagania.                                                     

   [List do młodych całego świata, 1985 r.] 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.org                  

                  PO POLSKU 
Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański                847-658-7699 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   

Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

Sobota                               6:30 pm 

Niedziela                            1:00 pm 

Poniedziałek                            7:00 pm 

Dni świąteczne                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca                           7:30 pm 
 

Rozkład Mszy Św. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 

Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia w biuletynie                          

Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

 

 
           
 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                         Niedziela 

Marcin Wojtulewicz 

Kasia Zeliszczak 

Bożena Lebanowska 

Tadeusz  Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Grzegorz Dobek 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  23/24  kwietnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             13,354.67   
 Donacje  $               2,935.00                                                              

                                 $              34,769.67                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              6,195.00                                    

 Donacje $                 830.00                                                      

   $              7,025.00     

 Razem                  $               23,314.67  

Budżet: $27,000      Kwota brakująca: 3,685.33                          

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Wlodek Szyda 

Maria Niwelt 

Marzena Rutkowski 

 

Służba Eucharystyczna 7/8 maja, 2022 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Dla Najmłodszych 








